ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан
Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, налагащи изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Чирпан :
В ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., бе обнародван новия Закон
за предучилищното и училищното образование / ЗПУО /, който отмени Закона за
народната просвета. Съгласно разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗПУО основните форми на
педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова
или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред,
определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. В
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан, глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” липсва
към настоящият момент уредба на полудневната и почасовата организация на
предучилищното образование като форма на педагогическо взаимодействие.

2. Цели,които се поставят:
 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за
предучилищното и училищното образование;
 създаване на местна подзаконова уредба на обществените отношения,
свързани с полудневната и почасовата организация на предучилищното
образование като форма на педагогическо взаимодействие.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни
финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.
4. Очаквани резултати от прилагането.

Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са :



актуализиране на нормативната база, отнасяща се за таксите за ползване на
детски градини в Община Чирпан;
текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински
съвет – Чирпан;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя.
В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за
нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8,
чл.9 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, чл.67, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.16 и чл.17 от Наредба № 5 от
03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общински съвет – Чирпан приема
следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.25, ал.2 се изменя и
придобива следния вид :
„Размерът на таксата за деца на родители, един или двамата, от които са
студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и – 12 лева”
Стар текст : Размерът на таксата за деца с родители студенти ( редовно обучение)
– 12.00 лв.

§ 2. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.26 се изменя и
придобива следния вид :
„За ползване на полудневна организация на възпитание, социализация, обучение
и отглеждане на 3- и 4- годишни деца в детските градини, в рамките на 6
астрономически часа през учебното време /от 15 септември до 31 май на следващата
календарна година/, се заплаща месечна такса в размер на 15.00 лв.”

Стар текст : За ползване на
полудневни детски градини родителите или
настойниците дължат месечна такса от 3.00 лв.

§ 3. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, се създава чл.26а със
следния текст :
„За ползване на почасова организация на възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на 3- и 4- годишни деца в детските градини, без право на храна, в рамките
на 3 астрономически часа през учебното време /от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година/, се заплаща месечна такса в размер на 10.00 лв.”
§ 4. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.28, ал.1, т.1 се изменя
и придобива следния вид :
„Деца на родители, единият или двамата, от които са инвалиди, децата на
неизвестни родители, деца – пълни сираци, деца на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца с
тежки хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с
експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, които посещават масово или специализирано
детско заведение.”
Стар текст : Децата чиито родители за инвалиди, децата с неизвестни родители,
сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали
в изпълнение на служебен дълг, деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък,
утвърден от министъра на здравеопазването, които посещават масово или специализирано
детско заведение.
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